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Podobne dworce jak w Nasielsku mają powstać w Ciechanowie, Mławie
i Strzelcach Krajeńskich. To pierwsze obiekty z tzw. cyklu Innowacyjnych
Dworców Systemowych. W zapewnieniach słyszymy, że dworce te będą
nie tylko mniejsze i tańsze w użytkowaniu, ale i bardziej przyjazne dla pasażerów.
Budowę nowych dworców w Mławie i Ciechanowie ma również prowadzić Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., natomiast dworzec
w Strzelcach Krajeńskich ma realizować konsorcjum firm AMP Sp. z o.o.
i A.PROJEKT Sp. z o.o.
Na czas budowy nowego dworca pasażerom mają być udostępnione pomieszczenia zastępcze.
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Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

Wybory uzupełniające
Niniejszym informujemy, iż Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem Nr
633 z dnia 23 grudnia 2014 r. dokonał wyznaczenia daty wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 5. Datę wyborów wyznaczono na dzień 15 marca 2015 r.
Wybory uzupełniające odbędą się wyłącznie w okręgu wyborczym
nr 5, który obejmuje swoim obszarem następujące ulice na terenie
miasta Nasielska: Bakaliowa, Błękitna, Cicha, Cmentarna, Dębowa,
Folwark, Gwiaździsta, Jasna, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Kozia,
Kręta, Krótka, Lazurowa, Lipowa, Mała, Orzechowa, Płońska, Prosta,
Przemysłowa, Sezamkowa, Składowa, Słoneczna, Sportowa, Ślepa,
Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki (numery parzyste), Tęczowa, Żwirki i Wigury.
Załącznikiem do Zarządzenia Nr 633 Wojewody Mazowieckiego
jest kalendarz wyborczy określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, przewidzianych w ustawie
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Podkreślenia wymaga
fakt, iż jedną z pierwszych ważnych czynności jest upływający w dniu
4 stycznia 2015 r. (czyli faktycznie w poniedziałek, 5 stycznia 2015 r.,
gdyż zgodnie z art. 9 § 2 ustawy – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec
terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na
sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu) termin zawiadomienia
Komisarza Wyborczego w Warszawie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.
Przypomnijmy, że wybory uzupełniające będą odbywać się w związku ze zrzeczeniem się mandatu radnej gminy Nasielsk przez Magdalenę Biernacką, wybraną w okręgu wyborczym nr 5 w trakcie
wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r.

Z UM

OPŁATY ZA ŚMIECI
Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/409/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
30 października 2014 roku od 1 stycznia 2015 roku ulega zmianie
stawka opłaty za śmieci zbierane i odbierane w sposób selektywny dla czwartego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie w wieku
do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku dzieci uczących się
w szkołach/na uczelniach stacjonarnych, do ukończenia szkoły, nie
dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Miesięczna stawka opłaty
ww. osób wynosić będzie 1 zł. Aby obniżyć opłatę miesięczną, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć osobiście lub listownie
deklarację/korektę dotychczasowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia wzorem deklaracji wprowadzonym Uchwałą nr
LVIII/410/14 z dnia 30 października 2014 roku.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.nasielsk.pl, zakładka: druki do pobrania) oraz
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (Punkt Obsługi Klienta
i pokój nr 11 na parterze).
Niższa opłata obowiązuje od miesiąca, w którym została złożona deklaracja/korekta dotychczasowej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wcześniej jednak niż
od 1 stycznia 2015 roku.
Urząd Miejski w Nasielsku

Dyżury aptek
styczeń 2015 r.
1.01.15 r. - 04.01.15 r. - Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk
5.01.15 r.- 11.01.15 r. - Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk
12.01.15 r. - 18.01.15 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk
(red.,
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)
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Z GMINY. Co dalej z naszym dworcem?

Zburzą stary, zbudują nowy
O tym, że wkrótce zmieni się oblicze naszego dworca kolejowego,
pisaliśmy już w „Życiu Nasielska”.
Tempo przebudowy ma być imponujące. Jeżeli wszystko pójdzie
po myśli osób, które zaplanowały
tę inwestycję, nowy dworzec powinien być gotowy w końcu roku
2015. Mówi się nawet o końcu trzeciego kwartału. Wybrany już został
wykonawca tej inwestycji. Nasz
dworzec będzie burzyło, a następnie budowało nowy od podstaw
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.
Przygotowania do realizacji tej inwestycji nabierają tempa. W połowie grudnia miał miejsce przetarg
na wykonawstwo robót. Najbardziej
korzystną ofertę złożyło właśnie
wymienione przedsiębiorstwo. Już
w pierwszych tygodniach nowego roku ma się rozpocząć rozbiórka dotychczasowego dworca. To
ważna informacja dla tych wszystkich osób, które utrwalają dla przyszł ych pokoleń obraz obecnej
rzeczywistości.
Przy okazji zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które mają
w swych zbiorach zdjęcia powojennego, zbudowanego z drewna dworca, o ich udostępnienie.
Kiedyś fotografia nie była tak powszechna jak obecnie. Istniał też
zakaz fotografowania obiektów
strategicznych, a za taki obiekt była
uznawana cała infrastruktura stacyjna. Stąd brakuje zdjęć poprzedniego budynku dworcowego. Wiemy
jednak, że niektóre osoby mają

zdjęcia całego budynku stacyjnego lub na ich zdjęciach są widoczne
pewne fragmenty budynku – stąd
nasz apel.
Podobne dworce jak w Nasielsku
mają powstać w Ciechanowie,
Mławie i Strzelcach Krajeńskich. To
pierwsze obiekty z tzw. cyklu Innowacyjnych Dworców Systemowych. W zapewnieniach słyszymy,
że dworce te będą nie tylko mniejsze i tańsze w użytkowaniu, ale
i bardziej przyjazne dla pasażerów.
B u d o w ę n o w yc h d w o r c ó w
w Mławie i Ciechanowie ma również prowadzić Warmińskie Przedsięb iorst wo B udowlane S . A .,
natomiast dworzec w Strzelcach
Krajeńskich ma realizować konsorcjum firm AMP Sp. z o.o. i A.PROJEKT Sp. z o.o.
Na czas budowy nowego dworca
pasażerom mają być udostępnione
pomieszczenia zastępcze.
Wielu mieszkańców naszej gminy
nie jest zadowolonych z powodu
zmian, jakie zachodzą na nasielskim
dworcu i w całej infrastrukturze
stacyjnej. Zgadzają się wprawdzie z tym, że obecny obiekt był
za duży na obecne potrzeby kolei w Nasielsku, ale jednocześnie
wyrażają przekonanie, że nie dość
starannie szukano innych użytkowników wybudowanych za nasze
pieniądze obiektów. Zwracają też
uwagę na zbyt pochopne pozbycie się parowozowni i infrastruktury kolejki wąskotorowej. Kto ma
rację w tej dyskusji, trudno obecnie
rozstrzygnąć. Słychać jednak głosy,

Z GMINY

Zima przyszła w święta
Prawdziwa zima ze śniegiem i mrozem
przyszła do nas wieczorem pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia
(25.12.2014). Na szczęście nie był to tak
gwałtowny jej atak, z jakim mieliśmy
do czynienia w styczniu br. Ale w niektórych rejonach naszej gminy zdarzały się przerwy w dostawie energii
elektrycznej spowodowane awariami.
Opady śniegu utrudniały poruszanie
się po drogach, a niska temperatura,
która nastąpiła niespodziewanie po
długotrwałych temperaturach dodatnich, spowodowała gołoledź.
W naszej gminie wszystkie drogi są
przejezdne. Dwie piaskarki, jak dowiedzieliśmy się w ZGKIM, wyjechały na
gminne drogi asfaltowe rano 26 grudnia, by złagodzić nieco skutki gołoledzi.
– W okresie zimowym prowadzimy stale obserwację warunków atmosferycznych. Nasi kierowcy pełnią dyżury całodobowo również w okresie świątecznym, by w miarę konieczności i po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim dbać
o przejezdność dróg gminnych – wyjaśnia Lidia Rutkowska, dyrektor ZGKiM
w Nasielsku, i zapewnia, że zakład jest przygotowany na zmianę pogody. – Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dysponuje odpowiednią ilością
mieszanki piasku i soli do zimowego utrzymania dróg i chodników w sezonie
zimowym 2014/2015. Ponadto mamy dwa samochody ciężarowe wyposażone w pługi i solarko-piaskarki, ciągnik rolniczy z pługiem i solarko-piaskarką,
równiarkę, koparkę z pługiem, koparko-ładowarkę oraz ciągnik ogrodniczy
z pługiem i piaskarką z możliwością wykorzystania go na parkingach i niektórych chodnikach – dodaje dyrektor Rutkowska. Kierowcom należy przypomnieć o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach – zimowa aura
i temperatury około zera stopni Celsjusza mają się utrzymywać co najmniej do
połowy stycznia.
Michał B.

że obecnie kolej odwraca
się od mieszkańców gminy Nasielsk. Istnieje obawa, że podobne zjawisko
„w drugą stronę” już narasta i będzie rosło nadal.
A przyczyna tego zjawiska nie tkwi tylko w niechęci pasażerów do kolei.
andrzej zawadzki
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Z POLICJI

Pomagajmy innym zimą!
Spadek temperatury powietrza w ciągu dnia i nocy poniżej zera to sytuacje, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu ludzi. Zwłaszcza tych, którzy
nie mają własnych domów i chcą przetrwać w prowizorycznych lokalach
lub na zewnątrz.
Nowodworscy policjanci apelują o zwracanie uwagi na osoby bezdomne,
nietrzeźwe zasypiające na ziemi, ławce czy chodniku. Czasami wystarczy
jeden telefon, aby uratować komuś życie. Wszystkie zgłoszenia można
kierować pod alarmowe numery policji, straży miejskiej lub pogotowia
ratunkowego.
Każdego roku w naszym kraju są odnotowywane przypadki śmierci osób
samotnych i bezdomnych. Z policyjnych analiz wynika, że w okresie od 1
listopada 2012 r. do 31 marca 2013 r. na terenie Polski zarejestrowano 179
zgonów z powodu wychłodzenia organizmu, a w okresie 1 listopada 2013
r. do 31 marca 2014 r. – 87 tego typu zdarzeń.
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszego powiatu z prośbą
o przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, a także samotnych czy leżących nietrzeźwych oraz tych, które wymagają pomocy. Nasze służby patrolowe sprawdzają każdy z otrzymanych sygnałów. Policja
współpracuje z przedstawicielami pomocy społecznej, noclegowniami
oraz ośrodkami działającymi na rzecz pomocy bezdomnym.
Pamiętaj – Twój jeden telefon może ocalić komuś życie! Dzwoń pod bezpłatne numery policji: 997 lub 112. Zgłoszenia można kierować także do
straży miejskiej (986) lub pogotowia ratunkowego (999).
za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI

Kradną „na policjanta”
Oszuści „na wnuczka” i „na policjanta” wciąż oszukują starszych osób. Wyłudzają pieniądze od naszych babć, mam, cioć, dziadków, ojców i wujków. Nie
bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych krewnych, że mogą do nich
telefonować osoby podające się za członków rodziny. Osoby te mogą prosić
o pieniądze, które mają im pomóc w rozwiązaniu nagłego problemu. Nie pozwólmy, aby w ten sposób nasi najbliżsi stracili dorobek swojego życia. Porozmawiajmy z nimi o oszustach.
Policja przestrzega mieszkańców stolicy i okolic przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą „na policjanta”. Sprawcy tego typu
oszustw są często zatrzymywani dzięki pomocy osób, które mają świadomość
tego, że mogą zostać oszukane. Niestety, wciąż jesteśmy informowani o kolejnych pokrzywdzonych. Kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego
„policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów działających metodą „na wnuczka”, często przekazuje przestępcom oszczędności całego życia.
Oszuści niedawno zmodyfikowali metodę działania. Tak jak na początku, dzwoniąc na numer stacjonarny i nawiązując rozmowę ze starszą osobą, podszywają
się pod któregoś z członków rodziny. Po chwili jednak przerywają połączenie.
Bardzo szybko telefon ponownie dzwoni. Tym razem przestępca podaje się za
policjanta, funkcjonariusza CBŚ lub CBA.
Oszust przekonuje starszą osobę, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą, i prosi, aby mu w tym pomóc. Ta pomoc ma polegać na przekazaniu
gotówki. Dzięki temu będzie można zatrzymać przestępców oszukujących
starsze osoby.
W rzeczywistości są przestępcami, niemającymi nic wspólnego z policją. Ich jedynym celem jest wzbogacenie się kosztem ludzkiej krzywdy. Po przekazaniu
pieniędzy lub wpłaceniu ich na wskazane przez oszusta konto wszelki kontakt
z przestępcami się urywa. Z reguły wówczas dopiero pokrzywdzony orientuje
się, że padł ofiarą oszusta.
Z policyjnych informacji wynika, że coraz więcej osób jest świadomych zagrożenia. Dzięki temu często przestępcom nie udaje się oszukać kolejnych osób,
do których telefonują oszuści próbujący wyłudzić pieniądze.
Pamiętajmy, że zasada ograniczonego zaufania do nieznajomych obowiązuje
nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce
osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji. Niespodziewane
telefony od osób podających się za policjantów, od dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać kilku podstawowych zasad, o które apelujemy.
Pamiętaj:
• jeżeli rozmówca proponuje Ci, że możesz potwierdzić autentyczność dzwoniącego policjanta pod numerem 112 – zanim zadzwonisz pod ten numer,
sprawdź, czy rozłączyłeś poprzednią rozmowę,
• policja nigdy w takich lub podobnych sytuacjach nie prosi o przekazanie pieniędzy,
• nie działaj pochopnie pod presja czasu,
• po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer telefonu, by
opowiedzieć o zdarzeniu – nie może być ono tajemnicą,
• jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, niezwłocznie powiadom
policję o takim zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 112.
za:kppnowydwor.policja.waw.pl
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Zakorkowane centrum

Czas przedświątecznej
gorączki zakupowej dał
się we znaki wszystkim
kierowcom, którzy zaplanowali zakupy na ostatnią
chwilę i chcieli zaparkować w centrum miasta lub
w pobliżu większych marketów. Znalezienie miejsca
parkingowego w ostatnich
dniach przed świętami na
jakimś parkingu graniczyło z cudem. Można było
odnieść wrażenie, że na
ulice wyjechali wszyscy,
którzy mają samochody.
Ulice Nasielska były zatłoczone do tego stopnia, że
korkowały się na światłach.
– Dla mnie największą
zmorą było parkowanie
przy nasielskich supermarketach. Na przykład
przy Tesco kierowcy zostawiali auta po obu stronach ulicy POW, niemal zupełnie uniemożliwiając przejazd tą ulicą. Podobnie było przy Biedronce, a także na ulicy
Warszawskiej przy baszcie i na placu przy Guliwerze. Fatalna sytuacja
panowała również na rynku, gdzie były obstawione dosłownie wszystkie
uliczki – wylicza szybko pan Michał. – Sytuację komplikowali często kierowcy, którzy nie potrafią dobrze parkować ani wykorzystywać ekonomicznie przestrzeni – dodaje.
Nie lepiej było także na ulicy Kościuszki obok parku i na parkingu, który
powstał na prywatnej działce tuż obok budynku kina. Ulica była obstawiona samochodami po obu stronach.
Wiadomo, że takich korków, z jakimi mieliśmy do czynienia przed świętami Bożego Narodzenia, prawdopodobnie nie da się zupełnie wyeliminować. Wtedy bowiem wszyscy chcą robić zakupy jednocześnie i najlepiej
jak najszybciej. Ale parking w centrum naszego miasta jest zakorkowany
samochodami w dni targowe i soboty. Za to uliczki w pobliżu kościoła
(mimo istniejących dwóch parkingów), czyli św. Wojciecha, Kościelna oraz
Żwirki i Wigury, w niedzielę i święta także bywają zastawione autami.

Zdążyliśmy się już chyba przyzwyczaić do tego, że notorycznie są zablokowane miejsca parkingowe przy ulicy Młynarskiej. Niezwykle trudno wyjechać z ulicy Piłsudskiego w godzinach 16.00–18.00 i przejechać
w godzinach rannych ulicą Ko- R
E
K
L
ściuszki przy Szkole Podstawowej.
Z pewnością niektóre utrudnienia
zostaną zniwelowane, kiedy w naszym mieście w końcu powstaną
ronda na najbardziej newralgicznych
skrzyżowaniach dróg wojewódzkich
bądź wojewódzkich i powiatowych.
Jednak zanim do tego dojdzie, może
warto na niektórych uliczkach zmienić organizację ruchu i wprowadzić
tam ruch jednokierunkowy (np. ul.
Kościuszki obok parku, uliczki przy
kościele).
Nikogo chyba nie trzeba również
specjalnie przekonywać, że żadne
usprawnienia komunikacyjne nie
zastąpią parkingów. A dodatkowe
miejsca parkingowe są w naszym
mieście bardzo potrzebne i najwyższy czas zacząć myśleć o ich lokalizacji.
(red.)

KRONIKA
POLICYJNA
02.12. na ulicy Żwirki i Wigury
Marek G., mieszkaniec Nasielska,
kierował samochodem pomimo
zakazu sądowego.
11–13.12. w Popowie Borowym
nieznani sprawcy włamali się do
stojaka z butlami gazowymi i skradli
5 szt. butli. W wyniku pracy operacyjnej policjantów sprawcy zostali
zatrzymani.
16.12. ze sklepu przy ulicy Młynarskiej Roksana G., mieszkanka Legionowa, skradła tablet o wartości
800 zł.
22.12. na ulicy Warszawskiej Damian P., mieszkaniec Nasielska, miał
przy sobie narkotyki.
23.12. na ulicy Warszawskiej Marta
P., mieszkanka Nasielska, kierowała
samochodem pomimo zakazu sądowego.
24.12. nieznany sprawca skradł kasę
fiskalną ze sklepu przy ulicy Kilińskiego. Straty wynoszą 3650 zł.
27.12. w Dębinkach Mariusz J.,
mieszkaniec Pianowa-Daczek, kierował skuterem pomimo zakazu
sądowego.

Pijani na drodze

03.12. na ulicy Kolejowej Rafał M.,
mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,74 mg/l).
20.12. na ulicy Kolejowej Katarzyna O., mieszkanka Dzierzkowic,
kierowała samochodem po spożyciu alkoholu (0,85mg/l).

POLICJANT RADZI
JEŻELI STAŁEŚ SIĘ
OFIARĄ KIESZONKOWCA
– Natychmiast udaj się do najbliższej jednostki Policji.
– Jeśli nie będziesz mógł przyjść
zadzwoń. Funkcjonariusze Policji
przyjadą do Ciebie.
– Pamiętaj im dłużej będziesz
zwlekać, tym trudniej będzie
Policji złapać sprawcę . Pomyśl,
że może on okraść inne osoby.
– Zachowuj spokój, skoncentruj
się na rzeczowym opisaniu szczegółów zdarzenia, które mogą
mieć znaczenie dla postępowania
Policji.
A

M

A
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AKTUALNOŚCI

UROCZYSTOŚCI

Wigilijne spotkanie w kościele
W Wigilię Bożego Narodzenia
w nasielskim kościele św. Wojciecha tuż przed pasterką odbył się
koncert parafialnego chóru „Lira”

połączony ze spotkaniem opłatkowym.
Chóru „Lira” nie trzeba chyba
przedstawiać. Działa od lat pod batutą Joanny Ostaszewskiej i liczy 50

Z GMINY.

Dzielą się swym
doświadczeniem

Zima tuż, tuż. Opustoszały i poszarzały pola. Pogoda wyraźnie
nie sprzyja wizytom w gospodarstwach rolnych, chociaż praca w nich wciąż wre. Robi się nieco pustawo, ale nie wszędzie.
U państwa Kowalskich w Winnikach ciągle widać autokary,
którymi przyjeżdżają grupy uczestniczące w różnego rodzaju
szkoleniach związanych z rolnictwem. Najczęściej są to grupy
międzynarodowe. Tu teorię zdobytą w salach wykładowych
konfrontują z praktyką. To, że ludzie posiadający ogromną wiedzę fachową chcą przyjeżdżać do niewielkich Winnik, świadczy, że nasi producenci osiągnęli sukces. O tym mieszkańcy
naszej gminy już wiedzą.
Taka grupa licząca 45 osób gościła w tym gospodarstwie
13 grudnia. Znaczną jej część stanowili obcokrajowcy: Niemcy,
Włosi, Maltańczycy. Gospodarze, jak zawsze, uprzejmie witali gości. Dzielili się z nimi swymi doświadczeniami, pokazywali
swój dorobek. W ruch poszły aparaty fotograficzne i dyktafony.
Słuchano uważnie, co mają do powiedzenia nasi rolnicy. Zadawano wiele pytań i robiono notatki. Wszystko to świadczy,
że w europejskiej rodzinie rolniczej nasi gospodarze mają się
czym pochwalić. To także promocja naszej gminy, a małe Winniki stają się bardziej znane niż Nasielsk. Tu wszędzie widać ład,
porządek gospodarskie myślenie.
Aż serce rośnie, jak się widzi tak duże zainteresowanie produktami nasielskiej ziemi. Sława olejów lnianego i rzepakowego oraz świni złotnickiej białej przekroczyła już granice Polski.
Obserwować było można, z jakim smakiem zajadali się Włosi
śledziami w oleju lnianym. A przecież włoskie oleje cieszą się
u nas zasłużoną sławą. Wydaje się, że oleje od państwa Kowalskich wcale nie są gorsze, a wiele osób uważa nawet, że są
lepsze i co najważniejsze, zdrowsze. Goście zwracali też uwagę na piękną, czystą okolicę, na warunki przyjazne produkcji
zdrowej żywności.
W sobotę, 13 grudnia uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Polską Zieloną Sieć w partnerstwie z Polskim Klubem Ekologicznym, Społecznym Komitetem Ekologicznym,
Fundacją Transformacja oraz Greenpeace Polska wzięli udział
w wyjeździe studyjnym do 4 gospodarstw na Mazowszu stosujących praktyki rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego. Hasło
tego objazdu to „Szlakiem dobrych praktyk dla klimatu”. Pierwszym gospodarstwem na tym szlaku było gospodarstwo państwa Kowalskich. Gospodarstwo – wizytówka naszej nasielskiej
gminy.
andrzej zawadzki

wykonawców z różnych grup wiekowych. Tym razem dali oni pokaz
swojego talentu podczas koncertu
a capella. Przedstawili różne utwory bożonarodzeniowe, te najbardziej znane, jak i te zapomniane
już, choć wciąż piękne. „Lira” zadbała również o oprawę muzyczną
podczas samej pasterki, tym razem
przy wsparciu instrumentów.
Po koncercie przyszła kolej na
życzenia, które złożyli: Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska,
Magdalena Biernacka, starosta powiatu nowodworskiego, oraz ks. kan.
Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii
w Nasielsku. Życzono zebranym rodzinnych świąt i chrześcijańskiej radości płynącej z faktu, że tego dnia

narodził się Jezus Chrystus. Po
życzeniach rozdano wszystkim
opłatki. Uczestnicy spotkania
zaczęli wymieniać między
sobą życzenia,
nie tylko z osobami znajomym i, a l e t a k że
obcymi, którzy
blisko stali czy
siedzieli. Niektórzy dzielili się również opłatkiem z przedstawicielami
władz i księdzem proboszczem.
Wr e s z c i e r ó w n o o p ó ł n o c y
w wypełnionym wiernymi ko-

ściele rozpoczęła się pasterka.
Msza św. w połączeniu ze wcześniejszym spotkaniem była dobrą
okazją do poczucia atmosfery
świąt Bożego Narodzenia.
Paweł Kozłowski
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Z BIBLIOTEKI. Oznakowanie placówki

WARTO PRZECZYTAĆ

Kierunek biblioteka

RECENZJE DKK

Powrót do przeszłości
W 2013 r., staraniem krakowskiego Wydawnictwa Znak, na rynku czytelniczym ukazała się książka Małgorzaty Szejnert zatytułowana My,
właściciele Teksasu. Reportaże z PRL-u, którą
wstępem opatrzył Mariusz
Szczygieł. Oboje dziennikarze to mistrzowie reportażu, przypisani jednak do
innych pokoleń twórców.
Czytelnik otrzymuje do
rąk zbiór 17 reportaży napisanych przez Małgorzatę Szejnert w latach 1969,
1973–1979. Wraz z autorką
przemierzamy ówczesną
Polskę, zaglądając do wydawałoby się pospolitych
miejsc, takich jak fabryka, stołówka, teatr, sklep,
szkoła, „wczasy adopcyjne”, szklarnia, głucha, zabita dechami wieś czy miasto będące jednym
wielkim zabytkiem. Te zwykłe miejsca stają się niezwykłe dzięki ludziom
z tymi miejscami związanymi. Na czytelniku zapewne zrobią wrażenie
– obecnie wydawałoby się nierealne i egzotyczne – opowieści: o codziennym życiu i pracy robotników fabryki w Ursusie (Codziennie), o kucharkach ze stołówki w FSO w Warszawie (Zjadacze chleba, nie anioły),
o sprzedawcach z mokotowskiego, dziś już nieistniejącego, Supersamu
w Warszawie (Na samie i na tradycji), o pierwszym w świecie teatrze
głuchych (Próba Galatei), o losach profesorów i uczniów polskiego gimnazjum w Kwidzyniu, mieście, które po plebiscycie w 1920 r. pozostało
w Prusach Wschodnich (Którędy na orle gniazdo), o turnusach wczasowych, gdzie rodziny „wybierają” dzieci do adopcji (Jeśli się odnajdziemy,
to cudownie), albo o hodowcy kwiatów, który w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku był nazywany „badylarzem”, co w ówczesnym
czasie w odbiorze społecznym oznaczało „złodziej” (Róża i strelicja). Jest
to również książka o polskich wadach, takich jak nieumiejętność osiągania konsensusu w ważnych sprawach (Kraków nieznany), o zazdrości,
zawiści i chciwości, niekiedy o prozaicznej głupocie (Tęsknota za sieczkarnią, Ozdobić życie, Całe życie w Pomygaczach czy też My, właściciele Teksasu), o trudnych relacjach polsko-niemieckich, w które zostali
wplątani przez historię Mazurzy, Kaszubi czy Ślązacy (Wieś jak ziarenko, Którędy na orle gniazdo). Przekrój problemów społecznych i obraz
ludzi lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku byłby niepełny, gdyby nie
reportaże Ulica z latarnią czy I niespokojnie tu i tam. Prostotą wyrazu ujmuje opisana w pierwszym z nich historia szczęśliwej niewidomej.
Drugi zachwyca naturalnością relacji z mozolnej walki o ludzkie dusze,
gdzie grupa wędrownych artystów „robi wielki teatr” we wsiach i małych
miasteczkach.
Czy warto wracać do tamtego czasu, odgrzebywać siermiężność i dramatyzm tamtej epoki? Czy przypominanie to wyraz sentymentalnej
tęsknoty za tamtymi czasami, czy raczej przestroga? Czytane dzisiaj
reportaże Małgorzaty Szejnert, z prawie czterdziestoletniego polityczno-ustrojowego, społecznego, kulturowego dystansu czasowego są
swoistym podglądaniem historii.
I choć „dziś” nie rozumie „wczoraj”, warto sięgnąć po tę pozycję.
Niewątpliwą zaletą książki jest doskonały warsztat dziennikarski Małgorzaty Szejnert. Przez bezpośredniość i jednocześnie szczegółowość
w budowaniu opowiadanej historii autorka przyzwala czytelnikowi na
tzw. czytanie między wierszami. A może jest to celowy wybieg twórcy?
Małgorzata Szejnert, kiedy pisała swe reportaże. była osobą trzydziesto-,
czterdziestoletnią. Dzisiaj dobiega osiemdziesiątki, ale jest czynna pisarsko. Jak można wyczytać z notki biograficznej, w latach 2007–2012 Wydawnictwo Znak wydało jej cztery książki: Czarny ogród, Wyspa klucz,
Dom żółwia. Zanzibar, Śród żywych duchów.
Anna Fronczak

W listopadzie 2014 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku zakończyła projekt „Kierunek: BIBLIOTEKA”, organizowany przez Stowarzyszenie Odblokuj na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Pozyskaliśmy na ten cel środki w wysokości 5200 zł.
Projekt polegał na oznakowaniu w jednakowy sposób siedziby głównej biblioteki w Nasielsku oraz dwóch filii
bibliotecznych w Pieścirogach i Cieksynie. W Nasielsku, oprócz tablicy głównej z nazwą instytucji oraz tablicy
informacyjnej z godzinami jej otwarcia, na ogrodzeniu biblioteki została także umieszczona gablota, w której
pojawiać się będą ogłoszenia. Wcześniej biblioteka nie miała możliwości technicznych umieszczania swoich informacji na zewnątrz placówki.
Dodatkowo zostały wykonane drogowskazy wskazujące kierunek dojścia do biblioteki. W dwóch filiach, oprócz
tablic głównych, zostały wykonane także tablice z godzinami otwarcia oraz potykacze, na których będą umieszczane informacje o działalności placówki. W filii w Pieścirogach pojawiły się też drogowskazy.
Dzięki realizacji tego projektu biblioteka stała się bardziej widoczna w naszej przestrzeni miejskiej. Projekt trwał
od sierpnia do końca listopada 2014 r.
(mazi)

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Spotkanie z Mikołajem
W dążeniu do nowoczesności nieraz zapominamy o tym, co cieszy, łączy, przerywa pośpiech, hamuje bieg
i pozwala przenieść się w radosny czas dzieciństwa. Kolejny raz w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym
świętowano spotkanie wspólnoty szkolnej z dostojnym gościem, jakim jest Święty Mikołaj.
Dla tej społeczności to już tradycja. Dlatego ten dzień, jak co roku, ma swój ustalony rytm. Najpierw odbieramy
Światełko Betlejemskie z rąk harcerzy, by zanieść je do swoich domów rodzinnych. W tym roku przywieźli je
harcerze z ZHP wraz z druhną Ewą Żołnierzak i przekazali na ręce dyrektor Teresy Przybysz. W dalszej części
uroczystości obejrzeliśmy bożonarodzeniowe jasełka w wykonaniu uczniów klas III–IV, przygotowane pod kierunkiem T. Wrońskiej i K. Pelkowskiej. Motywem przewodnim była wędrówka Trzech Mędrców i innych osób do
Dzieciątka. Były to, rzec można, jasełka współtworzone razem z widownią, która aktywnie włączała się w śpiewanie kolęd i pastorałek.
Po spektaklu były życzenia od gospodarza placówki, samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców dla wszystkich
zebranych i ich rodzin. Potem został odczytany fragment Ewangelii według św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim.
Następnie łamano się opłatkiem, po czym Rada Rodziców zaprosiła wszystkich kolędników na wigilijny posiłek.
Po poczęstunku czekał na uczniów najbardziej wyczekiwany punkt programu: spotkanie ze Świętym Mikołajem,
który z powodu braku śniegu do szkoły przyjechał… bryczką! Prezentów nie zabrakło dla żadnego dziecka.
Szkolne koło teatralne zaprezentowało swój krótki program na powitanie Mikołaja, a sam dobrotliwy i siwobrody
Gość też został obdarowany prezentem od wszystkich uczniów. Po pożegnaniu Mikołaja uczniowie wrócili do
domów. Do zobaczenia, Mikołaju, w przyszłym roku!
Przygotowanie tak pięknej i radosnej uroczystości było możliwe była dzięki sponsorom: Radzie Rodziców, panu
Leszkowi Chojnowskiemu i Stajni Stangret z Lorcina, którzy w całości pokryli koszty upominków i poczęstunku.
Serdeczne podziękowania!
J. Szymańska

Z BIBLIOTEKI

Nowości wydawnicze
W 2014 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku przystąpiła do dwóch Programów Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Priorytet 1 oraz Priorytet 2
– „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskimi bibliotek szkolnych”.
Biblioteka podpisała z czterema szkołami porozumienia o współpracy partnerskiej: ze Szkołą Podstawową w Nasielsku, Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, Zespołem Szkół nr 2 w Starych
Pieścirogach oraz Zespołem Szkół nr 3 w Cieksynie.
Pozyskaliśmy łącznie 18 000 zł. Za tę kwotę oraz wkład własny
do projektów wynoszący 6700 zł zakupiliśmy książki do biblioteki głównej oraz dwóch filii bibliotecznych – łącznie ponad 1000
pozycji.
(mazi)

Dom
Dom na wsi, strzecha słomiana,
Małe okienka z firanką,
Szybki błyszczały od rana
poprzez zasłonki z falbanką.
Przed domem płotek drewniany,
Na dachu mech zieloniutki,
Z komina dym falowany,
a w budce piesek malutki.
Sień była mała i skromna,
A w niej drabina na stryszek.
O, piec chlebowy – ogromny,
Stąd bochen niejeden wyszedł.
W kuchni chodniczek w paseczki,
Babciną ręką utkany,
W kredensie kubki, miseczki,
Co w kwiatki są malowane.
Do domu szło się z ochotą,
pachniało chlebem i mlekiem,
dom nas przygarniał ciepłotą,
tu się stawałeś człowiekiem.
Stanisława Wiśniewska
Komentarz Autorki: tak wyglądał mój dom rodzinny.
Nadal stoi 4,5 km od Pułtuska i obecnie należy już do
innej rodziny. Nie ma już słomianej strzechy.
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ROZMAITOŚCI

Z MIASTA

RUBRYKA HARCERSKA

To był prawdziwie magiczny dar Świąteczne zabieganie
W okresie przedświątecznym na terenie gminy Nasielsk odbyła się zbiórka dla dzieci z Domu Dziecka w Chotomowie. Dary można było wrzucać do dużego pudła w holu Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miasta.
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, a przede wszystkim dzieci i młodzież ze wszystkich nasielskich szkół oraz
z placówki w Starych Pieścirogach także przyłączyły się do akcji, przekazując ogromną liczbę prezentów. Wiele
kilogramów słodyczy, mnóstwo zabawek, gier, pluszaków, książek, bajek, przyborów szkolnych, ubrań i wiele,
wiele innych tuż przed świętami trafiło na ręce sióstr zakonnych, które prowadzą Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie.

Od kilku lat święta Bożego Narodzenia wzbudzają we mnie dwojakie
uczucia. Z jednej strony jest to radość, spokój, odpoczynek, spotkania
z bliskimi, prezenty, niespodzianki i smakołyki. Z drugiej natomiast wtedy
właśnie wraz z harcerzami zawsze ostro pracujemy przy Akcji Bożonarodzeniowej Do tego dochodzą oczywiście sprawy prywatne, sprzątanie,
wybieranie prezentów, przygotowywanie świątecznych potraw itd. Na
szczęście wiele satysfakcji daje też uśmiech dzieci i okrzyki, że nie chcą
jeszcze kończyć wigilii, zwiększająca się liczba osób, które przychodzą
po Betlejemskie Światełko Pokoju, ciepłe słowa od innych instruktorów
lub często nieznanych osób przy łamaniu się opłatkiem czy radość osób
niezamożnych obdarowanych paczkami.
Także w tym oku 3. Szczep DHiGZ im. Bratnich Ognisk mocno się napracował. Ruszyliśmy z pełną parą dwa tygodnie przed świętami z akcją „Sianko”. Z otrzymanych datków tuż przed Wigilią zostały zakupione
paczki i przekazane gorzej sytuowanym rodzinom parafii św. Katarzyny.
Przedświąteczny weekend zaczął się dla nas już w czwartek, 18 grudnia.
Wtedy to odbyła się wigilia naszego środowiska. Nie brakowało zabaw,
ciepłych słów przy łamaniu opłatkiem oraz świątecznego klimatu. Dopisały również prezenty! Pierwszymi wyróżnionymi byli druh Radosław
Nowak, zwycięzca plebiscytu na nazwę szczepu, oraz zuch Dominik
Latkowski, który zajął drugie miejsce. Nagrodą za zaangażowanie w budowanie tożsamości szczepu były kubki z jego logo. Ponadto wszyscy
dostali naszywki z logo, a na spostrzegawczych w szatni czekały jeszcze
słodkie prezenty od druha komendanta.
Następny dzień – następne atrakcje. W piątek odbyła się Wigilia Harcerskich Środowisk Nasielskich. Śpiewaliśmy kolędy, bawiliśmy się przy pląsach oraz wypowiadaliśmy ciepłe życzenia. Ważnym momentem było
też przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju burmistrzowi Bogdanowi Ruszkowskiemu i innym gościom. Po raz pierwszy miało ono
miejsce podczas wieczoru uwielbienia o godzinie 20. Byłem pod dużym wrażeniem liczby osób, które postanowiły w tym roku przyjąć
w Nasielsku BŚP. Myślę, że to m.in. zasługa księdza Grzegorza, który ciepłym słowem zagrzewał parafian do tej akcji oraz w piękny sposób poprowadził sam wieczór uwielbienia.

Pomysłodawcą i organizatorem akcji był Dawid Domała, który wraz z Olgą Szymańską i Konradem Bożymem
utworzyli Komitet Społeczny „Magiczny Dar”, by zbiórka została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. – W imieniu dzieci z Domu Dziecka, dla których została przeprowadzona ta zbiórka, z całego
serca bardzo dziękuje wszystkim, którzy podzielili się dobrem i radością, której w czasie świąt tym dzieciakom
naprawdę bardzo potrzeba. Nie damy im prawdziwego szczęścia, jakim bez wątpienia jest rodzina, ale dzięki
Wam daliśmy im choć płomyk nadziei i uśmiechu pod choinkę, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję – mówi
organizator akcji.
Dawid Domała

Sobota dla naszego szczepu upłynęła równie pracowicie, tym razem
odbyła się akcja zarobkowa. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i gościom za okazaną nam hojność, dzięki niej możemy teraz dofinansować
zakup mundurów dla nowo przyjętych dzieci. Wieczorem reprezentacja

ZAPROSZENIE DKK

Styczniowe spotkanie
Zapraszamy na kolejne, tym razem styczniowo-karnawałowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku. Odbędzie się ono w sobotę,
17 stycznia 2015 r.
Rozpoczynamy, jak zwykle o godz. 11.30. Będziemy się na nim dzielić
wrażeniami z lektury kolejnej książki wspominającej czasy Polski Ludowej, czyli utworu Ingi Iwasiów pt. Ku słońcu.
Serdecznie zapraszamy.
(red.)

szczepu wyjechała na Wigilię Instruktorską Hufca organizowaną w Dziekanowie Leśnym. W spotkaniu tym uczestniczyło wielu instruktorów,
drużynowych i przybocznych. Zatopiliśmy się w refleksjach nad świętami Bożego Narodzenia, podzieliliśmy się opłatkiem, nie zabrakło kolęd
ani prezentów i drobnego poczęstunku. Ogłoszono również wyniki plebiscytu na najlepszego drużynowego roku – druhna Marta Wilk, drużynowa 33. GZ „Wesołe Nutki”, zajęła 3. miejsce. Serdecznie gratulujemy!
W niedzielę, 21 grudnia nadszedł czas na akcję rozproszenia Betlejemskiego Światła Pokoju w Pieścirogach. Tradycyjnie spotkaliśmy się na
mszy o godzinie 17.00. Wzorem ubiegłych lat wiele osób przyjęło nowo
narodzonego Chrystusa w postaci Światła do swoich domów.
Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, które uczestniczyły w Akcji Bożonarodzeniowej, wszystkim, z którymi
współpracowaliśmy i którzy nam pomogli. W szczególny sposób pragnę
podziękować sztabowi organizacyjnemu: druhowi Wiktorowi Bendowskiemu, druhnom Karolinie Teklińskiej i Marcie Wilk, a także koordynatorce akcji zarobkowej druhnie Justynie Idzikowskiej. Za nami kawał
dobrej harcerskiej roboty! Dziękuję także dyrektorowi Zespołu Szkół
nr 2 Cezaremu Wiśniewskiemu za udostępnienie szkoły na cele naszej
wigilii oraz ks. kan. Janowi Majewskiemu za umożliwienie przeprowadzenia akcji „Sianko” i rozproszenia BŚP.
Phm. Daniel Nowak
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A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas
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Wigilia dla mieszkańców Cieksynie

Kiedy w okresie Narodzenia Pańskiego wchodzimy do świątyni, naszą uwagę przyciąga opromieniony blaskiem choinkowych świateł
żłóbek. Tradycję budowania betlejemskiego żłóbka w kościołach zawdzięczamy św. Franciszkowi z Asyżu.

W 1223 r. św. Franciszek postanowił obchodzić święta Narodzenia
Pańskiego w Dolinie Reatyńskiej, w miejscowości Greccio, oddalonej od Rzymu o blisko 100 km. Na skalnej półce jednej z jej ścian
postawiono żłóbek z siankiem. Do groty przyprowadzono zwierzęta,
wśród których był wół i osioł, zaś bracia przebrani za pasterzy w skupieniu adorowali żłóbek. W noc wigilijną 25 grudnia 1223 r. Dolina
Reatyńska przemieniła się w drugie Betlejem.
W ten oto sposób św. Franciszek stał się prekursorem budowy betlejemskiego żłóbka, zaś jego duchowi synowie podjęli to wspaniałe
dzieło i przez wieki rozpowszechniali je po całym świecie. Dziś nie
wyobrażamy sobie świąt Narodzenia Pańskiego bez żłóbka, który tak
samo jak za czasów św. Franciszka przypomina nam o tej wielkiej tajemnicy naszej wiary, jaką jest Wcielenie Syna Bożego.
Św. Paweł, Apostoł Narodów, woła w liturgii Bożego Narodzenia: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. On
przychodzi do nas w rodzinie. A „Rodzina Bogiem silna” – takie słowa
prymasa Stefan kardynała Wyszyńskiego znajdujemy w naszym tegorocznym żłóbku. I przy rodzinie zatrzymamy się w tegorocznym świętowaniu.
ks. Grzegorz Adam Ostrowski
Nasielsk, par. św. Wojciecha

Już po raz kolejny przed świętami
Bożego Narodzenia w Cieksynie
odbyło się Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez Stowarzyszenie
Artystyczno-Społeczne „Skafander”. Tym razem miało ono miejsce w poniedziałek, 22 grudnia
2014 r.
Początkowo impreza miała odbyć
się w plenerze pod Pomarańczowym Drzewem, jedną z oryginalnych instalacji ,,Skafandra”, jednak
złe warunki pogodowe uniemożliwiły to i ostatecznie wszyscy zostali
zaproszeni do budynku cieksyńskiej szkoły. Tam witała ich Kinga
Szczypek, która w stroju Pani Zimy
zabawiała zebranych, umilając im
czas do rozpoczęcia przedstawienia, które było pierwszą atrakcją
tego wieczoru.
Wcześniej jednak nie mogło zabraknąć podziękowań za wsparcie
w organizacji spotkania wigilijnego
ani życzeń świątecznych. Mirosław
Szczypek w imieniu Stowarzyszenia „Skafander” życzył zebranym
przede wszystkim zdrowia i przyjaźni, ponieważ jak sam stwierdził:
Doświadczyłem w tym roku, że nie
poradziłbym sobie w wielu sytuacjach, gdyby nie wsparcie przyjaciół. Swoje życzenia złożył również
obecny na spotkaniu burmistrz
Nasielska Bogdan Ruszkowski. Następnie podzielono się opłatkiem,
a później zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcie.

Następną częścią wieczoru było
wyczekiwane szczególnie przez
młodszych spośród zebranych
przedstawienie Przygody św. Mikołaja w wykonaniu Teatru Legendarium z Koziebród. Fabuła spektaklu
dotyczyła przygód, jakie Święty Mikołaj wraz z dwoma elfami-pomocnikami przeżywa z powodu psot
sprawianych mu przez złego skrzata Puka. Aktorzy, grając swoje role,
często nawiązywali kontakt z młodą
publicznością, dlatego dzieci miały
wrażenie, że nie tylko oglądają sztukę, ale same w niej uczestniczą.

Gdy ostatnie dziecko otrzymało już
podarunek, na scenę weszli państwo
Szczypkowie wraz z grupą mieszkańców Cieksyna zrzeszonych jako
Strażnicy Cieksasu i zachęcili wszystkich do wspólnego zaśpiewania kolęd. Organizatorzy zadbali również
o to, żeby nikt nie był głodny podczas spotkania, i przygotowali tradycyjnie barszcz z uszkami oraz ciasta.
Kolejne spotkanie wigilijne, choć
tym razem nie na świeżym powietrzu, zachowało piękny i świąteczny
klimat spotkań poprzednich. Była
to świetna okazja dla mieszkań-

Po przedstawieniu na scenie pozostał Święty Mikołaj i wraz z workiem
pełnym prezentów oczekiwał już
grzecznych dzieci (oczywiście tylko
takie były obecne), które sadzał sobie na kolanach i wręczał upominki.

ców Cieksyna i okolic do wspólnego przełamania się opłatkiem,
pobycia ze sobą i podzielenia się
niezwykłą atmosferą świąt Bożego
Narodzenia.
Paweł Kozłowski

UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Naukowo i mikołajkowo u nasielskich żaków
Już z początkiem grudnia czujemy
świąteczny klimat. Młodzi studenci
uczęszczający na zajęcia Nasielskiego
Uniwersytetu Dziecięcego mogli też
tego doświadczyć.
Otóż w sobotę, 6 grudnia, w mikołajki odbyli oni naukową wyprawę do
Warszawy do Centrum Nauki Kopernik, aby obejrzeć film Ziemia, Księżyc, Słońce. Zanim jednak dotarli do
Planetarium, odwiedzili plac Zamkowy, gdzie tego dnia warszawiacy
mieli spotkać się ze Świętym Mikołajem oraz jego pomocnikami i wspólnie włączyć wielką iluminację stolicy.
Dzieci miały okazję podziwiać bajkową scenerię. Młodzi podróżnicy
spotkali misia pandę, wysłuchali, jak
śpiewa „Pan Kwiat”, porozmawiali z
aniołem. Dokładnie z bliska obejrzeli
ogromną choinkę, a także przejechali Traktem Królewskim, gdzie mogli

podziwiać wspaniałe dekoracje świąteczne.
Pełni magicznych wrażeń w skupieniu zasiedli na widowni. Podczas
projekcji filmu dowiedzieli się więcej o codziennych zjawiskach astronomicznych. Co się dzieje na niebie?
Dlaczego Słońce świeci i do czego
można je wykorzystać? Jak zmieniają
się pory dnia i roku? Film opowiadał
też o gwiazdozbiorach, podróżach
kosmicznych i lądowaniach na Księżycu. Wszyscy wrócili do Nasielska
bogatsi nie tylko o wiedzę, ale również niecodzienne przeżycia.
Kolejnych przedświątecznych doznań
młodzi żacy mieli okazję doświadczyć
na swoich następnych programowych
zajęciach warsztatowo-seminaryjnych
w nasielskiej bibliotece miejskiej, które
odbyły się w przedświąteczną sobotę.
Po naukowym wykładzie „Czy istnieje
Święty Mikołaj?” pojawił się w czytelni

prawdziwy Mikołaj. Wszedł efektownie – w swoim tradycyjnym
stroju i z dzwoneczkami. Przeprowadził rzeczową rozmowę
z młodymi studentami na temat
obyczajów świątecznych oraz
rozdał im drobne upominki. Najstarsze studentki też miały prezencik dla Mikołaja.
Młodzi słuchacze Nasielskiego
Uniwersytetu Dziecięcego zaliczają już prawie rok swojej nauki.
Ta innowacyjna inicjatywa edukacyjna prowadzona przez Stowarzyszenie Europa i My w listopadzie
została zgłoszona przez nasielski samorząd do konkursu o Nagrodę Pary
Prezydenckiej pod hasłem „Dobry klimat dla rodziny” w kategorii wyrównywania szans edukacyjnych. Mamy
nadzieję, że skoro sobotnie spotkania
naukowe podobają się naszym młodym nasielszczanom, nieobojętne

będą również konkursowemu jury i w
maju dostaniemy z Kancelarii Prezydenta miłą wiadomość.
Przy tej okazji należą się podziękowania dla burmistrza Bogdana Ruszkowskiego, który od początku wspiera tę
inicjatywę, a w szczególności wyraził
zgodę na dofinansowanie naszych
naukowych wycieczek, których zorganizowaliśmy już cztery. Pragnę poinformować, że zyskaliśmy patronat

Koła Naukowego KNEST Politechniki
Warszawskiej dla tworzącego się koła
młodych elektroników przy naszym
dziecięcym uniwersytecie.
Więcej szczegółów na stronie www.
europaimy.org w zakładce Uniwersytet Dziecięcy lub kontaktując się e-mailowo: wroblewska@europaimy.
org bądź telefonicznie: 606 923 971.
Koordynatorka NUD
Elżbieta Wróblewska
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Międzypokoleniowo na wigilii Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Fundacja „Bądźmy Razem” i nasielska filia Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku tegoroczne
wigilijne spotkanie zorganizowały
w hotelu-restauracji Palladium. Jego
gospodarzem była szefowa obydwu
organizacji – Teresa Skrzynecka, starosta Filii LUTW i prezes Fundacji.
Jak zawsze, nie zawiedli członkowie
obydwu towarzystw. Stawili się prawie w komplecie, aby podzielić się

opłatkiem, złożyć życzenia i zaśpiewać kolędy.
Nie zawiedli też zaproszeni goście. Z Legionowa przyjechał dyrektor LUTW dr Roman Biskupski,
z Nowego Dworu starosta powiatu nowodworskiego Magdalena Biernacka. Nasielski samorząd
reprezentował burmistrz Bogdan
Ruszkowski. Licznie stawili się też
dyrektorzy i kierownicy nasielskich

instytucji współpracujących
z Fundacją i nasielską uczelnią.
Ważna na tym spotkaniu była
obecność proboszcza nasielskiej parafii ks. kan. Tadeusza
Pepłońskiego. Mimo nawału
przedświątecznych obowiązków znalazł czas dla seniorów.
Szczególnie miłym akcentem
opłatkowej uroczystości był
udział w niej dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Pod
Fiołkami”. Razem ze
swymi „ciociami” oraz
dyrekcją w osobach
państwa Elżbiety i Sławomira Fijalskich zaprezentowały
seniorom piękne widowisko – jasełka. Zebrały za nie
ogromne brawa. Otrzymały
też mikołajkowe prezenty.
A starsze pokolenie cieszyło się, że w Nasielsku rośnie
nowe – bardzo uzdolnione.
Umiejętności starszej generacji zaprezentowa-

ła Stanisława Wiśniewska. Swoje
życiowe doświadczenia zawarła
w wierszach. Wśród nich znalazły
się także takie, które mówiły o magii świąt Bożego Narodzenia. Pani
Stanisława miała przeczytać dwa
lub trzy utwory, jednak przeczytała ich znacznie więcej, a reakcja
zebranych wskazywała, że wkrótce
w ramach zajęć uniwersyteckich
zostanie z pewnością zorganizowany jej wieczór autorski. Wier-

szem pisane świąteczne życzenia
na okoliczność tego spotkania
przekazał też swoim koleżankom
i kolegom, a także gościom Kazimierz Popielarski.
Potem przyszedł czas na wigilijną wieczerzę. Na stole znalazło się
wszystko to, co staropolska tradycja
nakazuje. Wszystko było smaczne,
a kompot z suszu był wprost rewelacyjny.
andrzej zawadzki

UROCZYSTOSCI

Świąteczne spotkanie w DPS-ie
To już wieloletnia tradycja, że
w okresie przed świętami Bożego
Narodzenia Dom Pomocy Spo-

łecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku
odwiedzają przedstawiciele samorządowych władz wojewódzkich,
powiatowych i gminnych, aby podzielić się opłatkiem z mieszkańcami i pracownikami tej
placówki. Takie spotkanie
odbyło się w tym roku 16
grudnia 2014 r.
Marszałka województwa
tradycyjnie reprezentował Artur Pozorek, pełn o m o c n i k s a m o r z ą du
wojewódzkiego ds. osób
niepełnosprawnych; delegacji samorządu powiatowego przewodniczyła
starosta Magdalena Biernacka, a delegacji samorządowców gminy burmistrz
Bogdan Ruszkowski. Obecni też byli przedstawiciele
instytucji i stowarzyszeń współpracujących z naszym Domem Pomocy Społecznej
Spotkanie to ma charakter wigilijny, stąd kolędy, życzenia, prezenty, dzielenie się opłatkiem. Słowo
Boże do zebranych wygłosił i opłatki poświęcił proboszcz nasielski ks.

kan. Tadeusz Pepłoński, pełniący
w DPS-ie funkcję kapelana.
Najważniejsza w tym dorocz-

nym spotkaniu jest jego atmosfera – domowa, rodzinna. Dla
wielu mieszkańców nasielskiego
DPS-u placówka ta odgrywa rolę
domu rodzinnego. Mieszkańcy ci

rodzenia. Co roku inne, co roku
niosące inne przesłania.
Widowisko jest owocem pracy
pensjonariuszy i ich opiekunów. Razem je przygotowują,
a następnie razem je prezentują. Magdalena Tuszakowska,
Piotr Kędzierski, Ewa Sułkowska, Jolanta Mańczak, Krzysztof Mack iewicz wcielali się
w różne postacie, przez które
mogliśmy lepiej przyjrzeć się
pewnym codziennym sytuacjom, sytuacjom w naszych
rodzinach, których jednak na
co dzień albo nie dostrzegamy,
albo przechodzimy obok nich
obojętnie. A one nie są obojętne dla naszego życia i gmatwają często nasze losy.
Wspierali ich Michał Grubecki, Rafał Centkowski, Grażyna Kraszewska, Agnieszka Chodna, Marcin

to ludzie starsi i chorzy. Ich problemy dotyczą sfery psychicznej.
To sprawia, że to spotkanie ma też
charakter terapeutyczny. Cała społeczność placówki przygotowuje
się do niego przez dłuższy czas,
uczestnicząc w różnego rodzaju
zajęciach. Najbardziej widocznym
owocem tej pracy jest widowisko
związane ze świętami Bożego Na-

Wyszomirski, Agnieszka Bryśkiewicz i Sławomir Wójciak, pełniący
różne funkcje zarówno przy jego
przygotowaniu, jak i w trakcie samego spektaklu. Jego motywem
przewodnim była problemy rodzinne dnia dzisiejszego, dotyczące szczególnie komunikacji
międzypokoleniowej w rodzinie.
andrzej zawadzki

UROCZYSTOŚCI

Świątecznie w WTZ
Wigilia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach odbyła się w piątek, 12 grudnia 2014 r. W tym przedświątecznym spotkaniu
opłatkowym wzięli udział uczestnicy warsztatów oraz ich rodzice, a także
członkowie Koła Dzieci Niepełnosprawnych z Nasielska.
Jak co roku nie zabrakło również szacownych gości, wśród których byli
państwo Irena i Janusz Konerbergerowie, a także przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, w tym m.in.: Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska, Danuta Białorucka, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Marek Rączka, dyrektor PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim, Agata Nowak, dyrektor DPS, Monika Nojbert, dyrektor nasielskiego MOPS, Łukasz
Ruszkowski, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku,
Wioletta Zawadzka, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Winnicy, a także Halina Kamińska, prezes Akcji Katolickiej, i Marian Wasierzyński, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Dworze Maz.
Po powitaniu wszystkich obecnych przez Bogumiłę Szlaską, kierownika
WTZ, goście podziwiali bożonarodzeniowy program artystyczny przygotowany przez uczestników warsztatów pod kierunkiem Mateusza Rutkowskiego, opiekuna pracowni muzyczno-teatralnej. Między recytacjami
uczestników, wspaniale odnajdujących się na scenie, odbywało się wspólne kolędowanie. Następnie zaproszeni goście mieli okazję podzielić się
ze wszystkimi wrażeniami z pobytu w tej placówce i złożyć świąteczne
życzenia.
Kolejnym ważnym punktem spotkania było wspólne dzielenie się opłatkiem, po czym wszyscy zebrali się przy suto zastawionym świątecznymi potrawami stole. Wszystkie smakołyki przygotowano w warsztatowej
kuchni po okiem Eweliny Wiktorowicz, opiekującej się pracownią gospodarstwa domowego. Wspólne biesiadowanie trwało już do końca tego
uroczystego dnia.
Warto przypomnieć, że od stycznia 2014 r. WTZ zostały powiększone
o kolejną, szóstą pracownię: muzyczno-teatralną (pozostałe to: komputerowa, gospodarstwa domowego, ogrodniczo-przyrodnicza, plastyczna i krawiecka), dlatego przez cały miniony rok z oferowanych tu zajęć
mogło korzystać 30 niepełnosprawnych osób.
(i)
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Ziemia nasielska w czasie I wojny światowej – część II
Wycofanie się Rosjan z Królestwa
Polskiego, oddanie Warszawy
i upadek twierdzy modlińskiej
zakończyły działania wojenne na
ziemiach polskich w toku I wojny
światowej. Rosjanie po liczącym
równo wiek panowaniu w Królestwie Polskim ewakuowali się
na wschód, zabierając ze sobą
wsz ystko to co p rze dstawiało większą wartość materialną,
w tym również agendy urzędów
powiatow ych cz yli magistraty, a nawet młodych mężczyzn
zdolnych do noszenia broni.
Wycofujące się wojska rosyjskie stosowały taktykę „spalonej
ziemi”, dokonując ogromnych
zn i szc ze ń i w ysi e d l aj ąc l udność. Spod ręki jednego z księży nasielskiego dekanatu i jego
późniejszego wicedziekana ks.
Marcelego Przedpełskiego [proboszcz parafii w Klukowie w latach 1917 – 1947 – przyp. red.]
w ysze d ł do skona ł y op i s o dzwierciedlający ogrom zniszczeń
dokonanych przez wycofujących
się Rosjan. Pisał m.in.: „Ciężkie
dni przeżywaliśmy w październiku 1914 roku, gdy toczyła się

Zrazu tegoż dnia ludność ruszyła ze swoich siedlisk. Dnia 15 lipca ucieczka przybrała olbrzymie
rozmiary. Nikt prócz starców,
któr ych własne dzieci porzucił y na razie nie został, bo i nie
było gdzie. Około południa paliło się w parafii jednocześnie 16
wsi. Dzień był spokojny, dymy
unosił y się wysoko pod niebo,
jakoby z żałosną i wielką skargą
na krzywdę ludzką. Paliła się potem cała okolica, folwarki i wsie,
sterty i stygi ze świeżym zbożem. Parafia w ogóle poniosła olbrzymie straty w zabudowaniach,
zbożach, inwentarzu, sprzętach,
ubraniu.”
O s z c z ę d z o n o t y l ko t e ws i e
i folwarki, których ludność wykupiła się znacznymi sumami
pieniędzy. Z powiatów północnego Mazowsza wygnano około
300. 000 ludzi, z których znaczna część w niezwykle trudnych
warunkach, koczowała w okolicach Jabłonny i Warszawy, część
zaś wysiedlono do Rosji. Wysiedleńc y na furmankach lub
pieszo, kierując się na wschód
docierali do terenów bardziej

Psucin. Niemiecki cmentarz wojskowy.

walka pod Warszawą, echo bitwy
bardzo silnie odbijało się u nas.
Od końca grudnia 1914 roku huk
armat, kartaczownic, karabinów,
szybowanie aeroplanów, wszystko to przez sześć miesięcy, to
jest aż do połowy lipca 1915 roku
trwożyło i przerażało wciąż ludność. W początkach lutego 1915
roku tysiące ludzi nawet z dalszych okolic zostało powołanych
do kopania wielk ich okopów
pozycyjnych […]. Lasy i laski,
ogrody, stodoł y i szopy, płoty,
wszystko poszło na okopy. Dnia
12 lipca pękły obręcze żelazne
wojsk rosyjskich pod Przasnyszem. Dzień 14 lipca przyniósł
nam wieść ogromną: wojska rosyjskie cofają się i wszystko palą,
ludność zmuszają do ucieczki.

oddalonych od linii frontu i rozlokowani byli w guberni mińskiej,
mohylewskiej, jekaterynosławskiej, pietrogrodzkiej i kijowskiej.
Liczbę osób przymusowo przesiedlonych na obszary położone
na zachód od Dźwiny i Dniepru
z terenu Królest wa szacować
można na 800.000 – 900.000.
Uciekinierów przesiadających
się do pociągów zmuszano do
szybkiego pozbycia się prowadzonego inwentarza ż y wego,
sprzedawanego po zaniżonych
cenach lub oddawanego wojsku
w zamian za pisemne poświadczenie odbioru zwierząt.
Straty powiatu pułtuskiego spowodowane działaniami wojennymi, lokował y go w gronie
najbardziej zniszczonych ob -

sz a rów K ró l e s t wa . S p o ś ró d
423 wsi w powiecie 167 zostało całkowicie zniszczonych, co
stanowiło 39,5 %. Na ogólną
liczbę 8.453 zagród zniszczeniu uległo 2.311 (27,3 %). Wśród
30.015 różnego rodzaju budynków zniszczono 7.618 budowli
(25,4%). Wartość zniszczonych
budynków w obszarach wiejskich powiatu pułtuskiego oszacowano na 1.453.140 rubli, co
stanowiło 24,6% wartości ubezpieczeniowej substancji budowlanej z okresu bezpośrednio
przed wybuchem wojny.
Sam Nasielsk ucierpiał w mniejs z y m s to p n i u , c h o ć ź r ó d ł a
z t e g o o k r e s u m ó w i ą n a m Kosewo 1916 r.
spalonych wsi gnieździła się w piwo poważnym zniszczeniu miejscowego kościo ła. W w yniku nicach i skleconych na prędce szaostrzału artyleryjskiego prowa- łasach, to natomiast odbijało się
dzonego z twierdzy modlińskiej, na zaopatrzeniu ludności miasta
została uszkodzona wieża ko- w żywność. Społeczeństwo polścielna, nadwątlona została po- skie, chcąc pomóc ofiarom wojny
łudniowa ściana w sąsiedztwie i uniknąć anarchii zaczęło z własnej
drz wi, oraz rozbit y został je- inicjatywy tworzyć komitety obyden z filarów podtrzymujących watelskie. Władze rosyjskie z końsklepienie. Z g łównego o ł ta- cem sierpnia 1914 roku pozwoliły
r z a p oz o s t a ł a j e d y n i e m e n - na powołanie Centralnego Komis a [ g ó r n a p o z i o m a c z ę ś ć tetu Obywatelskiego Królestwa
ołtarza, wykonana z jednej ka- Polskiego z siedzibą w Warszawie.
miennej p ł yt y – prz yp. red.], Wkrótce, b o już na początku
n a t o m i a s t c e ra m i c z n y d a c h 1915 roku w powiecie pułtuskim
ś w i ą t y n i u l e g ł c a ł ko w i t e m u rozpoczął działalność Powiatozniszczeniu. W sześć lat po kon- wy Komitet Obywatelski, w skład
sekracji, kościół w Nasielsku zarządu którego weszli: Zygmunt
stał się obiektem zrujnowanym Szaniawski jako przewodniczący,
i obrabowanym, tym bardziej, że Damian Gniazdowski – zastępca
Niemcy zarekwirowali dzwony. przewodniczącego, Zygmunt
18 sierpnia 1915 roku po nabo- Pietrusiński – sekretarz i Hierożeństwie nastąpiło ich uroczy- nim Płoski – skarbnik. Jeszcze
ste pożegnanie. Dzwony był y
już zdjęte przez niemieck ich
robotników i wkrótce został y
odwiezione na stację kolejową
i wywiezione do Niemiec. Podobny los spotkał miedzianą
blachę z hełmu wieży kościelnej. Zdołano natomiast uratować
rezonatory i piszczałki organowe. Dokonał tego ówczesny kościelny Sitek, który przy pomocy
grabarza Stillera ukrył je, głosząc
o ich rzekomej kradzieży. Organy zdołano naprawić dopiero
w 1925 roku w czeskiej pracowni
konserwatorskiej.
Psucin. Niemiecki cmentarz wojskowy.
Okupacja niemiecka zapowiada- w styczniu 1915 roku powołała się dla Nasielska i całego regio- ne został y zarządy miejskich
nu ponuro. W mieście pojawiły się i gminnych komitetów obywamasy jeńców rosyjskich i towarzy- telskich w powiecie pułtuskim.
sząca im epidemia duru brzuszne- W skład zarządu Komitetu Obygo i dyzenterii. Na murach pojawiły watelskiego w Nasielsku weszli
się plakaty wzywające do prze- następujący mieszkańcy miasta:
strzegania higieny. Nie lepiej było Tadeusz Szymański – przewodw obszarach wiejskich, ludność niczący, Stanisław Tomaszewski

– zastępca przewodniczącego
i zarazem skarbnik oraz Antoni Rytczak będący sekretarzem
komitetu. Za priorytet działalności organizacji w Nasielsku uznano starania o utrzymanie miasta
w czystości oraz zaopatrzenie
mieszkańców w wodę odpowiedniej jakości. Miejscowy komitet obywatelski w tym czasie
wspierał niewielki przytułek dla
najuboższych nasielszczan.
Naturalną konsekwencją wojny,
głodu i zniszczeń były epidemie.
W Nasielsku komitet zorganizował dozór sanitarny, prowadzono
dezynfekcje mieszkań, bielenie
chat, szczepienia przeciw ospie,
zarządzono oczyszczanie studzien, których woda zatruta została przez rozkładające się zwłoki
żoł nierz y. Najgorsza sytuacja
w zakresie epidemii panowała

w samym Nasielsku we wschodniej części miasta, zamieszkałej
przez ludność żydowską, gdzie
przez długi czas utrzymywał się
tyfus. Odnotowano również przypadki cholery i hiszpanki. Część
chorych leżała na słomie, w łaźni
rytualnej i pobliskiej szkole.
Stanisław Tyc
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Na frontach wielkiej wojny – dziennik Wiktora Oleksiaka – część II
22 sierpnia 1914 roku

Wstajemy wszyscy o godzinie
czwartej, stawiamy się frontem
przed naszym „zawiadajuszczem”
[kierownikiem]. Na dzień dobry
życzymy mu zdrowia, on również
życzy nam szybkiego powrotu
z wojny do domu, przy tym każdemu daje po czterdzieści kopiejek. Wyjeżdżamy w dwudziestu do
Wilna, byliśmy już w pół drogi, gdy
przyjechał dragon z rozkazem, aby
kotły i całą kuchnię zostawić na
miejscu, a pałatki podesłać do Wilna. Rozczarowanie było duże dla
wszystkich [fragment nieczytelny].
Około południa dowiadujemy się,
że w pobliżu znajduje się podjazd
niemiecki. Dajże wszyscy czym prędzej wyciągać kotły z kuchni, pakować na podwody. Mieliśmy w razie
pokazania się Niemców czym prędzej zmykać do Wilna. Ale Niemców jakoś nie było widać. (…)

25 sierpnia

Siedzimy już cztery dni bezczynnie,
następuje demoralizacja z braku
zajęcia. Część naszych kamratów
zgrywa się codziennie w karty, jedni
drugich ogrywają z ostatniego grosza; nie patrzą na to, że czeka ich
czarna godzina. Druga część łapie,
jak może, wszelką żywiznę, która się
podwinie pod rękę, aby następnie
sprawić sobie bal. Dziś na przykład
złapali małego prosiaka, momentalnie go zarżnęli, oprawili i zjedli
wśród wesołego nastroju.
Wczoraj i dziś słychać w pobliżu silną
kanonadę armatnią. Ludność prawie
że wszystka już wyjechała za Wilno.
Dziś już wszystkich, którzy pracowali
przy okopach, tj. żołnierzy i ludzi rozpuścili do domów, a na ich miejsce
do skończonych okopów ma przymaszerować gwardia, która ma bronić Wilna. My mamy już na pewno
wyjechać jutro, nie wiemy dokąd.(…)
27 sierpnia
Siedzimy bezczynnie w koszarach.
Mamy jechać wkrótce do Mińska. Każdemu nasuwa się pytanie, gdzie nas też przeniosą? Obok
nas w koszarach siedzi dwudziestu
dziewięciu Niemców, których zabrano do niewoli, między nimi jest
kilku Polaków. Dowodzą oni, że już
i Niemcom naprzykrzyła się wojna
i chcieliby jak najprędzej spokoju.
28 sierpnia
Jesteśmy już drugi dzień w Wilnie,
tylko w innych koszarach, ponieważ
nazbierało się mnóstwo żołnierzy
i to różnego rodzaju rozbitków spod
Kowna. Jest tu: piechota, kawaleria,
artylerzyści i my rotnicy; nie wiemy
co z nami zrobią.
Po południu wydano nam umundurowanie z magazynu, ale to jedynie dlatego, że Niemcy są już
zupełnie blisko Wilna, a zatem
wszystko wypróżniają. Ja założyłem na siebie cały „garnitur”, jeżeli
tak można nazwać to liche umundurowanie. Wszystko pruje się i roz-

łazi na ciele. Najbardziej przykrego
wrażenia doznałem, gdy rozstawałem się ze swoim garniturem. Zdawało mi się, że tracę swego starego
przyjaciela, z którym już zżyłem się
przez szereg lat.
Dziś utworzyli rotę z tej całej zbieraniny; wieczorem przy świetle nie
mogliśmy się wzajemnie poznać,
tak się wszyscy odmienili.
29 sierpnia
Z rana wyszliśmy pierwszy raz na
musztrę. Ciężko było wykonywać
ćwiczenia [fragment nieczytelny].
Na razie byliśmy tylko dwie godziny na tych wstrętnych zajęciach.
Dowódcę mamy zupełnie młodego, jeździ zawsze konno. Nie wiemy
jeszcze, jakiego on jest charakteru;
zdaje się, że będzie dobry.
Po południu wyznaczyli nas dwudziestu i wysłano poza Wilno. Słońce dopiekało, droga piaszczysta,
dokuczało nam to do żywego. Tu
na miejscu zobaczyliśmy dużą biedę: wszędzie pustki, ludność ucieka,
gdzie tylko może przed Niemcami
[fragment nieczytelny].
W oddali słychać ryk armat bez
ustanku. Stada bydła pędzą żołnierze w stronę Wilna.
Ja nie tracę ducha, staram się nawet pogwizdywać sobie [fragment
nieczytelny]. Wieczorem nadeszła
nowa rota do nas oraz jeszcze pięć
rot. Żołnierzy zapędzili na stację ładować wagony, ja wymknąłem się
do pobliskiego lasku, aby podzielić
się wrażeniami z dnia dzisiejszego.
30 sierpnia
Nocowaliśmy pod gołym niebem
i na gołej ziemi, wskutek czego zaziębiłem się mocno. Nocą o drugiej zapędzono nas do wagonów
po świeżo wypędzonych koniach.
W jednym wagonie znajduje się po
osiemdziesięciu ludzi, można sobie
wyobrazić jak tu jest ciasno. Stoimy
wszędzie jak śledzie w beczce, czas
wlecze się strasznie długo. Już południe a my stoimy jeszcze na miejscu,
gdyż nie ma lokomotywy zapasowej na stacji, aby nas zawiozła dalej.
Przez stację przeszło już sześć pociągów, wszystko to wlecze się powoli w stronę Wilna. Żołnierze na stacji
porąbali wszystkie płoty, nic dziwnego, bo nam nic nie gotują, więc każdy stara się sam sobie gotować. (…)
Pod wieczór jedziemy do Wilna. Każdemu nasuwa się pytanie,
dokąd pojedziemy dalej? W Wilnie spotkała nas burza z deszczem
ulewnym. Na stacji zrobił się ruch,
kto mógł ten uciekał przed deszczem – skorzystało z tego czterech
rotników i uciekło nie wiadomo
dokąd. Godzina siódma wieczorem, jedziemy dalej – wagony napełnione po osiemdziesięciu ludzi.
Podróż niemożliwa, zaduch nie do
wytrzymania, literalnie dusimy się,
mimo tego jedziemy dalej. Nad
ranem stajemy w Dźwińsku [Dyneburg – miasto na Łotwie]. Po pół-

godzinnym postoju jedziemy dalej.
Lasy igłowe. Od czasu do czasu
wyłania się wioska między lasami, znowu lasy. O godzinie szóstej
wieczorem stajemy na małej stacji w pobliżu Połocka, o szesnaście
wiorst. Z powodu cholery w Połocku zostajemy zatrzymani na tej
właśnie stacji. Tuż obok jest letnisko, w lesie, dopiero co budują się.
Natychmiast kazano się wynieść
letnikom, a na ich miejsce umieszczono nas. Nasz pierwszy nocleg
nie należał do przyjemności, gdyż
trzymaliśmy się kupą w siedmiu
a pomieszczenie było małe, tak że
mogliśmy się położyć jeden przy
drugim i tylko na bok.
1 września
Dzień dzisiejszy [był] wyjątkowo
dla mnie przykry, notuję go sobie
jako smutne wspomnienie. Przede
wszystkim ukradli mi żołnierze dwa
ruble z portmonetką, w której był
różaniec, od młodych lat modliłem
się na nim. Moja dobra matka nieboszczka kupiła go dla mnie na pamiątkę, różaniec był artystycznego
wykończenia. Modliłem się na nim
od małego chłopięcia. Uważałem
go za rzecz świętą. Modląc się na
nim doznawałem od swej opiekunki religijnych łask. Dziś z powodu tej
kradzieży odczuwam niewypowiedzianą przykrość.
Po wtóre byłem po południu na
ćwiczeniach, było bardzo zimno,
a ja lekko ubrany, wskutek tego
przeziębiłem się. Dostałem kaszlu,
bólu zębów i na oku opuchlizny.
Oko bardzo zaczerwienione ropieje. Wszystko to wywarło na mnie
przygnębiające wrażenie.(…)
3 września
Wydano nam już karabiny, ćwiczenia
już w całej pełni, ręce puchną i bolą
z wysilenia. Oko w dalszym ciągu zapalone. Jutro udam się do doktora,
ponieważ oko stracić jest rzeczą niebezpieczną. Południem wykąpałem
się w pobliskim jeziorze, woda czysta i dno piaszczyste uprzyjemniają kąpiel; szkoda że nam zabraniają
kąpać się i prać bielizny w jeziorach
z powodu cholery w Połocku. Prawdopodobnie [Niemcy] już są blisko
Świacka. Nie mam pojęcia dokąd
można pisać listy, aby się skontaktować ze znajomymi.
5 września
Wczoraj Niemcy zajęli Grodno.
Obecnie dochodzą do Lidy. Prawdopodobnie będą posuwać się
naprzód gigantycznym krokiem.
Obecnie nie mam do kogo listu napisać, gdyż zajęte te miejscowości,
gdzie miałem swoją rodzinę i swych
bliskich znajomych. Muszę liczyć się
z każdą kopiejką, którą jeszcze posiadam przy sobie. Nikt mi już teraz
nie przyśle pieniędzy, a koniec wojny jeszcze nie rychły. (…)
7 września
W rosyjskiej armii, mówiąc nawiasem, nigdzie nie ma porząd-

ku . Żo ł n ierze p oub ieran i j ak
dziady [fragment nieczytelny].
Przy rozdawaniu obiadu i kolacji
wszystko to pcha się na kupę jak
nierogacizna. Klnie jeden na drugiego. Wszyscy łają się wzajemnie
w najordynarniejszy sposób – nie
wyłączając naczelników. Nic dziwnego, że chamstwo to Niemcy biją
wszędzie na głowę. Zdaje się, że i tak
dalej będzie, aż Niemcy zabiorą sobie połowę Rosji.
8 września
Dziś mamy Święto Najświętszej
Marii Panny. Przykro mi bardzo, że
nie mogę być w kościele, zresztą
kościoła w pobliżu nigdzie nie ma,
a nas pędzą codziennie na ćwiczenia nie wyłączając świąt. Nogi i ręce
bolą strasznie. Tęskno mi bardzo za
rodziną i znajomymi. Siedzę między obcymi, obojętnymi mi ludźmi. Mam tylko jednego znajomego
towarzysza. Nazywa się – Julian
Bychowski ze Świecka Wielkiego
[fragment nieczytelny]. (…)
12 września
Dziś przy nastawianiu karabinów
do celu odznaczyłem się tym, że
jako pierwszy nastawiłem karabin tak do celu, jak lepiej nie potrzeba, starszy pochwałę wyraził
dla mnie. Mieliśmy wyjechać stąd
w inne miejsce – stało się inaczej,
pozostajemy na miejscu i zapewne pozostaniemy tu dłużej.
Z naszego batalionu dziś wysłano
pierwszą rotę na pozycje. Może
wkrótce i dla nas przyjdzie ta nowina?

13 września
Dziś po południu nasze naczelstwo
[władza, zwierzchnictwo] zatroszczyło się o nasze zdrowie, a to z powodu
śmierci jednego z towarzyszy, jakoby
umarł na cholerę. Zamiast na ćwiczenia – zaprowadzono nas do doktora,
aby nas wszystkich obejrzał. A czy
wiecie, drodzy czytelnicy, jakie to
było obejrzenie? A to wam powiem,
że w ciągu pół godziny jeden doktor
przejrzał sześć rot. Jest to wprost kpina
z nas. Są starcy, co mają po siedemdziesiąt pięć lat, od ćwiczenia z karabinami ruszyć się nie mogą, czują się
literalnie chorzy, a gdy się udadzą do
doktora to im przypisują lekarstwo, że
tak się wyrażę wprost, darują mi to
państwo, na… sranie! Gdy bolą zęby,
gdy boli głowa, gdy nogi bolą itp. – na
wszystkie choroby dają to samo. (…)
15 września
Coraz więcej wymagają od nas
nasi naczelnicy, chcieliby w przeciągu miesiąca zrobić z nas takich
samych żołnierzy, jak ci, co uczyli
się w przeciągu trzech lat.
16 września
Dziś ogłoszona i podpisana przez cesarza rosyjskiego mobilizacja rotników II rzędu tj. z niebieskimi biletami.
Niektórzy przypuszczają, że w Rosji
może wybuchnąć rewolucja.
Wiktor Oleksiak
Wszystkich zainteresowanych nabyciem książki „Historia oczyma
mieszkańców Nasielska” oraz ostatniej książki „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu” zapraszamy do
biblioteki miejskiej w Nasielsku.

Z rodzinnego albumu

Na zdjęciu Piotr Dąbrowski, mieszkaniec Nasielska, który ostatnie lata
wojny spędził w niemieckim obozie jenieckim w Döberitz koło Berlina.
Zmarł w 1955 roku. Fot. z 1917 roku.
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Grób P. Dąbrowskiego na nasielskim cmentarzu. Fot. po 1955 roku.

KARTKA Z PODRÓŻY. Ameryka Środkowa, cz. II

Kino NIWA ZAPRASZA

Starożytne miasta
W tej części świata najważniejszym
punktem zwiedzania są oczywiście
starożytne miasta Majów. Niegdyś
tętniące życiem, a po upadku cywilizacji porośnięte lasami tropikalnymi
i odkryte na nowo dopiero w ostatnich wiekach. Najbardziej charakterystycznymi elementami takich miejsc
są oczywiście piramidy schodkowe,
zespoły pałacowe, dziedzińce oraz
boiska do gry w pelotę.
Jednymi z ciekawszych są Copan
w zachodniej części Hondurasu,
w Gwatemali Quirigua (przy granicy
z Hondurasem), malownicze Tikal ze
wznoszącymi się ponad koronami
drzew wierzchołkami piramid, Lamanai w Belize i położona nad Morzem
Karaibskim twierdza Majów – Tulum
oraz majestatyczne miasto Chichen
Iza z najsłynniejszą piramidą na Półwyspie Jukatan w Meksyku. Wszystkie
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W tym ostatnim znajduje się też piramida Cuculcana, która
jest też kalendarzem astronomicznym
Majów.
Obecność w takich miejscach przenosi nas w zupełnie inny świat, co
pozwala zapomnieć o codzienności.
Można sobie zadać także pytanie, jak
powstały przed kilkunastoma wiekami
takie monumentalne miasta z ogromnych bloków skalnych.
Przygodą jest też rejs po Lagunie Bacalar na półwyspie Jukatan, zwaną
również laguną „siedmiu barw”. Różne
odcienie niebieskiego koloru wynikają
z różnej głębokości laguny, wynoszącej od kilku do 100 metrów, i wapiennego dna, a także ponaddwugodzinny
rejs po rzece Pine Ridge w Belize. Dzika i bujna przyroda, niezwykłe widoki, brak cywilizacji na liczącym ponad

50 km odcinku
– poza jedynym
gospodarstwem
Amiszów. Dreszcz yku emocji
dodaje świadomość, że w rzece
żyją między innymi krokodyle.
Taka wycieczka
nie może obyć
się też bez wizyty
na plaży nad Morzem Karaibskim.
Morzem bardzo słonym, ale i ciepłym. Tu nawet piasek zdaje się drobniejszy niż nad polskim Bałtykiem.
Przebywając w Ameryce Środkowej,
zdajemy sobie sprawę, że otacza nas
zupełnie inna przyroda niż w Europie.
Pływając łodziami po tamtejszych rzekach, człowiek dwa, trzy razy pomyśli
o możliwości spotkania się z krokodylem, zanim dotknie ręką lustra wody.
W lasach tropikalnych, kryjących pozostałości po miastach Majów, natknąć
się można na liczne, przepięknie pajęczyny, utkane przez kolorowego pająka noszącego łacińską nazwę Naphila
clavipes. W norkach o średnicy podobnej do kreciej kryją się natomiast
niezbyt jadowite ptaszniki, choć ich
atak, gdy czują się zagrożone, może
być bolesny. To bardziej niebezpieczna strona tych miejsc. Są jednak też
przyjemniejsze spotkania. Turyści
zachwyceni zawsze są tukanami –
ptakami o dużych kolorowych dziobach. Siedzą one często na drzewach
po kilkanaście sztuk, dlatego zachwytom Europejczyków nie ma końca.
Podobnie jest z dużymi kolorowymi
arami, które gromadnie, choć szybko,
przelatują nad wolnymi przestrzeniami

2–4 stycznia godz. 15.00

Wielka Szóstka 3D
Animacja, komedia, akcja; USA; Czas trwania: 1 godz.
42 min.

Młody geniusz Hiro Hamada wraz ze swoim
robotem Baymaxem zostaje uwikłany w plan
zniszczenia miasta San Fransokyo.
2–4 stycznia godz. 17.00

Love, Rosie
Komedia romantyczna; USA, Wielka Brytania; Czas
trwania: 1 godz. 42 min.

leśnymi. Nie można zapomnieć też
o wyjcach – żyjących na drzewach,
na wysokości kilkunastu metrów, niedużych małpach. Skaczą one często
ponad głowami zwiedzających i…
oddają na nich mocz – na dół docierają pojedyncze krople. Przypominają tym samym wszystkim turystom, że
nie są w zoo, a w naturalnym środowisku. Oznakowanie w wielu miejscach
informuje, że można natknąć się także na jaguary czy węże, ale zwykle tak
jedne, jak i drugie, zaszywają się w głębię lasów tropikalnych, jakby celowo
unikając spotkania z człowiekiem.
Atrakcje zupełnie innego świata, innej
kultury i społeczeństwa, które czekają na miejscu, zdecydowanie rekompensują wielogodzinną i dla wielu
męczącą podróż, a w drodze powrotnej traci się też kilka godzin. Choć
Ameryka Środkowa oddalona jest
o ponad 10 tysięcy kilometrów od
Polski, zaskoczyć może fakt pobieżnej znajomości języka polskiego przez
niektórych sprzedawców suwenirów,
a na stoiskach także pamiątek z naszymi narodowymi akcentami. Najwyraźniej Polscy turyści nie są tam obcy.
Michał B.

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
W końcu znajdziesz interesującą pracę, do
której będziesz nastawiony optymistycznie. Wzrośnie też potrzeba zdobywania
wiedzy. W uczuciach uważaj, żeby temperament nie wziął góry nad rozsądkiem.
Byk 21.04–20.05
Przed Tobą trudne i bardzo męczące dni
w pracy. Na późniejszy termin odłóż większe wydatki domowe, bo lekkomyślność
może doprowadzić do kłopotów finansowych.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nie zabraknie Ci teraz pomysłów, szybkości
w działaniu ani wytrwałości. Możesz liczyć na
pozytywne zmiany w finansach. Spodziewaj
się przypływu gotówki, premii lub innych
propozycji, które zwiększą stan Twego konta.
Rak 22.06–22.07
Twój optymizm sprawi, że wzrośnie Twoja inicjatywa w pracy, a prowadzone przez
Ciebie sprawy i planowane przedsięwzięcia
mają szanse być doprowadzone do końca.
Poświęcaj więcej uwagi partnerowi.
Lew 23.07–23.08
Nadchodzi czas pomyślny na zawieranie
umów i podpisywania ważnych kontraktów.
Przed Tobą szansa na duży zawodowy sukces.
Okres ten sprzyja współpracy z przełożonymi.
Panna 24.08–22.09
Jeśli zajmujesz się nauką lub handlem, możesz liczyć na sukces. Ale w domu czekają Cię
stresy. Macie z partnerem różne pomysły na
wspólną przyszłość, dlatego warto jak najszybciej o tym porozmawiać.

13

PO GODZINACH

2–15 stycznia 2015; Życie Nasielska nr 1(412)

Waga 23.09–23.10
Nie będziesz mógł pogodzić się ze zmianami, które zaszły w Twojej firmie. Odczujesz
zniechęcenie do pracy. Pamiętaj, że niezdrowe ambicje oraz żądza władzy mogą obrócić
się przeciwko Tobie.
Skorpion 24.10–22.11
To dobry moment, by zaangażować się
w sprawy społeczne. Odczujesz potrzebę
działania w grupie, chętnie wysłuchasz rad
innych. W Twoim otoczeniu pojawi się ktoś
z poczuciem humoru.
Strzelec 23.11–21.12
Swoje cele osiągasz dzięki sile pozytywnego myślenia i ogromnej determinacji. Dlatego Twoje starania zostaną docenione przez
pracodawcę. Twoją nadmierną troskę partner
odbierze jako objaw braku zaufania i kontroli.
Koziorożec 22.12–20.01
Z powodzeniem możesz podejmować się
trudnych zadań lub skomplikowanych prac.
Jeśli szukasz prawdziwej miłości, to teraz będziesz miał w kim wybierać. Uważaj na siebie i nie szarżuj za kierownicą.
Wodnik 21.01–19.02
Za wszelką cenę zaczniesz dążyć do osiągnięcia pełnej niezależności zawodowej.
Przemyśl takie postępowanie. Nadchodzi
trudny i niekorzystny czas dla spraw finansowych.
Ryby 20.02–20.03
Podejmiesz wiele działań, które niekoniecznie okażą się przemyślane. Oddzielaj sprawy
istotne od tych mniej ważnych. Zadbaj o siebie
i pomyśl, jak możesz uniknąć negatywnych
skutków stresu.

Rosie i Alex znają się od dzieciństwa. Gdy
Alex wyjeżdża z Dublina na studia do Ameryki, ich wieloletnią przyjaźń czekają ciężkie
chwile. Czy znajomość przetrwa lata rozłąki i
tysiące kilometrów? Czy zaryzykują wszystko
dla rodzącej się między nimi miłości?
2–4 stycznia godz. 19.00

John Wick
Thriller, akcja; Chiny, Kanada, USA; Czas trwania: 1 godz.
41 min.

Były płatny morderca jest ścigany przez starego
przyjaciela, który przyjął na niego zlecenie.
7–10 stycznia godz. 16.00 i 19.00
14-18 stycznia godz. 18.00

Hobbit:
Bitwa Pięciu Armii 3D
Fantasy, przygodowy; Nowa Zelandia, USA; Czas trwania:
2 godz. 55 min.
16.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 3D dubbing
07.01.
19.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 3D napisy
16.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D dubbing
08.01.
19.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D napisy
16.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 3D dubbing
09.01.
19.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 3D napisy
16.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D dubbing
10.01.
19.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 3D napisy
14.01. 18.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D napisy
15.01. 18.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 3D napisy
16.01. 18.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D dubbing
17.01. 18.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 3D dubbing
18.01. 18.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D napisy

Krasnoludy z Ereboru odzyskują ojczyznę,
ściągając gniew smoka na Esgaroth. Wolne istoty Śródziemia łączą siły przeciwko Sauronowi,
który wysyła legiony orków na Samotną Górę.
14-18 stycznia godz. 15.00

Królowa Śniegu 2 3D
Animacja, familijny; Rosja; Czas trwania: 1 godz. 20 min.

W Krainie Lodu odradza się zło. Orm razem z
Gerdą, Kaiem, zbuntowaną piratką i łasiczką Zuzią staną do walki z Królem Śniegu.
21–25 stycznia godz. 15.00

Paddington
Familijny, Komedia, Przygodowy, produkcja: Francja,
USA, Wielka Brytania.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Mokrzycach Włościańskich.
Tel. 733 570 851.
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe z garażem, ul. Warszawska.
Tel. 512 107 014
Sprzedam halę 1470 m2 + plac
3500 m 2. Cena 150 000 zł.
Nasielsk. Tel. 690 225 886.
Sprzedam działkę budowlaną
z lasem o powierzchni 0,55
ha w miejscowości Rzy, gm.
Sochocin. Tel. 500 829 586.
Mieszkanie do wynajęcia.Tel. 785
532 718.
Instalacje elektryczne od A do
Z. 15 zł/punkt. Tel. 534 011 229.
Z małych piesków do odebrania.
Tel. 600 717 722.
Sprzedam działkę budowlaną
blisko PKP Studzianki. Tel. 784
528 758.
Mieszkanie do wynajęcia – 2
pokoje z kuchnią, 42 m2, parter,
ul. Warszawska. Tel. 509 313 218.
Praca od zaraz – fakturzysta (dokumenty WZ, faktury VAT, zamówienia). Poniedziałek – piątek.
Niedziela w godz. 14.00 – 22.00.
Tel. 609 442 143.
Sprzedam kawalerkę na osiedlu
Warszawska. Tel. 604 654 312.
Sprzedam mieszkanie M4,
os. Piłsudskiego. Tel. 504 645 021.
OKAZJA! Sprzedam mieszkanie
52 m2. Tel. 505 712 424.
Sprzedam komputer 2-rdzeniowy
Dell (dobrze wyposażony, 100%
sprawny) oraz monitor. Tel. 517
609 923.

To miejsce

czeka
na Twoją
reklamę

www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43
gazeta@noknasielsk.pl
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REKLAMA

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UPRZEJMIE PRZYPOMINA
Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych w zakresie nowych obowiązków płatnika za 2014 r.
Wszyscy, którzy sporządzają informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 za więcej
niż 5 osób fizycznych, lub przy ich sporządzaniu korzystają z usług biura rachunkowego, ww. informacje, roczne
obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR, mają obowiązek przesłać do urzędu skarbowego za
pomocą środków komunikacji elektronicznej!

KASY FISKALNE W 2015 ROKU

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA
PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Tel. (23) 69 30 222; 601 885 965

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że dniem1 stycznia 2015 roku obowiązywać
będzie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporządzenie to określa zakres zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016.
Jak wynika z treści rozporządzenia, kwota limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego zostanie
utrzymana na dotychczasowym poziomie tj. 20.000 zł. oraz nie zmieni się sposób jego proporcjonalnego obliczania.
Przepisy w w/w zakresie włączają po raz pierwszy obowiązek stosowania kas, bez względu na osiągane obroty przez
podatników, którzy świadczą usługi m.in.: prawnicze (z wyłączeniem notarialnych), doradztwa podatkowego, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, badania i przeglądów technicznych pojazdów, naprawy pojazdów silnikowych oraz
motorowerów, usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).
Ponadto nowe zasady dotyczą dostawy przez podatników perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0) z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów. Przyjęte zmiany w zakresie stosowania zwolnień z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwiększą krąg podmiotów, które będą zobowiązane do stosowania kas, a głównie dotyczy to branż, w których wykonuje się usługi w przeważającej części na rzecz konsumentów.
W przypadku podatników, którzy korzystają obecnie ze zwolnienia ze względu na wysokość osiąganych obrotów w zakresie w/w usług, a którzy po 31.12.2014r. będą nadal kontynuowali wykonywanie usług wskazanych w rozporządzeniu,
ich świadczenie będzie mogło korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej do dnia
28.02.2015r., zaś na podstawie nowych regulacji będą zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej z dniem 1 marca 2015r.
Należy również wskazać, że na mocy wprowadzonych przepisów nie będą wliczane do limitu uprawniającego do zwolnienia ze stosowania kas, czynności związane z transakcjami dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenie
usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jednakże pod warunkiem udokumentowania dostawy
w całości fakturą.
Ponadto, zlikwidowane zostało zwolnienie z obowiązku stosowania kas, uzależnione od liczby odbiorców usług oraz
liczby świadczonych usług.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr telefonu 22/765-90-08
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1544 )

ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

DERMATOLOG

Przychodnia w Nasielsku ul. Sportowa 3
Środy 14.30 – 19.00
zapisy w rejestracji pod nr tel. 23 691 26 06 lub 23 691 25 03

Dr Aleksandra Komorowska – Roszkiewicz

Konsultacje i zabiegi odpłatne:
• Badanie dermatoskopowe znamion;
• Usuwanie drobnych zmian skórnych;
• Medycyna estetyczna:
• Botox,
• Kwas hialuronowy,
• Peelingi lekarskie,
• Mezoterapia.
Zabiegi zawsze poprzedza konsultacja.
Od ceny zabiegu zawsze odliczana jest cena konsultacji.
Cenę zabiegu ustala zawsze indywidualnie lekarz.

Sprzedam pół bliźniaka
Stan developerski

Nasielsk ul. Cisowa
Tel. 602-118-742
www.mapiko.pl

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas!
Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się
we wtorki i czwartki o godz. 19.00,
oraz w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele
św. Wojciecha w Nasielsku, tel. 697 577 804.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć
szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików
Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych
Zapraszamy na miting grup DDA i DDD
w każdą środę o godz. 19.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat
przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików.
Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon w każdy
czwartek w godz.19.00–21.00. Miejsce spotkań –
Stary Wikariat
przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym
Dworze Mazowieckim informuje, iż
z dniem 1 stycznia 2015 r. znosi się obowiązek uzyskania z Urzędu Skarbowego
dla potrzeb rejestracji sprowadzanych
pojazdów z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej zaświadczenia VAT-25
potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku
uiszczenia podatku z tytułu przywozu
tych pojazdów. Z dniem 1 stycznia 2015r.
zaświadczenie VAT-25 nie będzie już wymagane przez organy dokonujące stałej
rejestracji pojazdów.
Oznacza to, że sprowadzając samochód
z innego państwa członkowskiego, który
ma być zarejestrowany w Polsce, podatnicy nie będą już musieli składać wniosków
VAT-24. Zniesiony zostanie także obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
Powyższe jest wynikiem uchylenia art. 103
ust. 6 i art. 105 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
Natomiast podatnicy nabywający środki
transportu, u których czynność taka stanowi WNT, w dalszym ciągu będą obowiązani składać do urzędu informację
o dokonaniu takiego nabycia (VAT-23),
jak też uregulować w terminie 14 dni od
powstania obowiązku podatkowego należny podatek mimo,że zaświadczenie
VAT-25 nie będzie już wystawiane.
PODSTAWA PRAWNA: art.1pkt.7 i 8
ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r.
Poz. 312).
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Rewolucja
w nasielskim sporcie

Wydaje się, że data 16 grudnia 2014 r. może być datą historyczną dla nasielskiego sportu. Tego dnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w którego trakcie dokonano wyboru wspólnego Zarządu klubu Żbik
i klubu Sparta. W ten sposób nastąpiło ich połączenie. Nowy, zjednoczony
klub będzie wielosekcyjny.
W chwil obecnej są prowadzone dalsze rozmowy w celu skonkretyzowania zasad funkcjonowania zjednoczonego klubu. Najpilniejszym zadaniem
jest ustalenie źródeł jego finansowania oraz zaplanowania przygotowań
sekcji piłkarskiej do rozpoczynającej się wkrótce rundy wiosennej.
Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest wybór nowego prezesa klubu. Został nim Marek Prusinowski. Nowy prezes klubu nie jest kimś nowym. Od dziecka był związany z drużynami piłkarskimi klubu Żbik. Później
przez wiele lat był sędzią piłkarskim. Powołano ponadto dwoje wiceprezesów. Zostali nimi: Ludmiła Bryśkiewicz i Sławomir Szadkowski. Na skarbnika
klubu został wybrany Marek Olbryś, a sekretarza Paweł Majewski. Ponadto
jako członkowie w skład Zarządu weszli: Rafał Kasiak, Jacek Karpiński, Marcin Łukowski i Łukasz Paczewski.
Ukonstytuowała się również Komisja Rewizyjna. Przewodniczył jej będzie
Bogdan Hermanowski. Funkcję sekretarza będzie pełnił Krzysztof Gogolewski, a członkiem Komisji został Mariusz Figurski.
Dotychczasowy wieloletni prezes Aleksander Górecki otrzymał zaszczytny tytuł Prezesa Honorowego.
andrzej zawadzki

ZDREDY

23. Finał WOŚP
Już po raz 23. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku „dla podtrzymania wysokich standardów
leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”.
23. Finał WOŚP odbędzie się 11 stycznia 2015 roku. Tradycyjnie Nasielsk zagra razem z orkiestrą Jurka Owsiaka.
Na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury wystąpią:
– dzieci z Niepublicznego
Przedszkola SAKOLANDIA
– tancerze ze szkoł y tańca
SWAG
– uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
– ZDREADY (Nowy Dwór Maz.)
– zainspirowani różnymi gatunkami muzycznymi (post-punk,
reggae-ska, rock, hip hop a nawet jazz) przekazują pozytywną
energię i dobre emocje.
– H.A.N.D. (Warszawa) – zespół
grający pop-rock.
– VICTIME (Warszawa) – zespół
RAGGABARABANDA
wykonuje muzykę heavy, speed, power metalową i rockową.
R
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– RAGGABARABANDA (Nasielsk) –
zespół rockowo-reggaeowy. Cztery
osobowości oraz różnorodna stylistyka muzyczna tworzą wybuchową
mieszankę.
Podczas imprezy odbędą się licytacje. Nad zbiórką pieniędzy dla WOŚP
będą czuwać wolontariusze ze sztabu działającego przy Publicznym
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
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